SPECIAL-INFO
17e jaargang nr. 3 – mei 2017

WS78 – al 39 jaar
de betere manier van wandelen
om 's winters te genieten
van al het moois van Nederland
Beste WS78 (ere)leden en wandelvriend(inn)en het winterseizoen hebben we al een tijdje achter
ons liggen. In deze Special-info staat een terugblik op de laatste zes wandeltochten. We kunnen
terugkijken op een echte winterserie met dichte mist, een tocht met weeralarm oranje, sneeuw en
vorst. Veel deelnemers konden vanwege de ijzel niet in Voorhout komen. De belangstelling voor de
nieuwe afstand bij het wandelspektakel in Klarenbeek was groot. Maar liefst 88 deelnemers
kwamen af op de LDW van 110 km. Met een gemiddelde van 401 deelnemers per tocht is het een
prima wandelserie geweest. Het deelnemers aantal blijft gelukkig al lange tijd stabiel.
Het volgende seizoen begint met de algemene ledenvergadering op woensdag 6 september om
20.00 in “De Twee Marken”, Trompplein 5, Maarn. Aan het eind van deze Special-info vindt u de
uitnodiging met agenda.
WS78 kan nog extra handjes en voetjes bij het organiseren van de wandeltochten gebruiken.
Zowel tijdens de wandeldagen als bij de voorbereiding daarvan. Deze Special-info wordt
afgesloten met enkele oproepen hiervoor.

Contributie 2017-2018
De contributie voor de komende WS78
winterserie van 1 juli 2017 tot en met 30 juni
2018 bedraagt € 10,00. Daarnaast betaalt u via
één wandelorganisatie de contributie aan de
KWBN voor het kalenderjaar 2018.
Voor de KWBN afdracht via WS78 zijn drie
mogelijkheden. De toeslag voor KWBN
standaardlid (wandelpas, magazine, wandeltochtjaargids) is € 14,-. Nieuw is de
mogelijkheid van KWBN basislid met een
toeslag van € 9,-. Dan krijgt u alleen de wandelpas. Jeugdleden zijn onder voorwaarden gratis
KWBN basislid.
De contributie van
€ 24,00 voor WS78 lidmaatschap met toeslag
voor KWBN standaardlid (zoals het altijd was)
€ 19,00 voor WS78 lidmaatschap met toeslag
voor KWBN basislid (nieuw)

€ 10,00 voor WS78 donateur met KWBN
afdracht via een andere wandelsportvereniging of KWBN jeugdlid (zoals het was met
KWBN afdracht via een andere wandelclub)
kan worden overgemaakt op ING rekening
NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78
te Nieuwegein onder vermelding van
contributie 2017/2018.
De contributie of financiële bijdrage dient vóór
1 september 2017 bij de penningmeester
binnen te zijn om in aanmerking te kunnen
komen voor de reductie op het startgeld.
Indien de contributie of financiële bijdrage
op 1 september niet is ontvangen volgt
uitschrijving uit het ledenbestand. WS78 is
de contributie aan de KWBN verschuldigd voor
leden die op 1 oktober staan ingeschreven.
Voor meer informatie over de lidmaatschapsmogelijkheden en contributie tarieven zie de
website bij 'Algemene info' onder Lidmaatschap

Alle wandeltochten van de serie 2017 – 2018 hebben een 20 km en 40 km parcours:
Cuijk (7 okt), Voorburg (21 okt), Heiloo (11 nov), Veenendaal (25 nov), Velp (9 dec), Wormer
(6 jan), Nijmegen (20 jan), Amersfoort (10 feb), Etten-Leur (24 feb), Klarenbeek (23-24 maart) en
Maarn (7 april). De deelnemers aan de 20 km kunnen tussen 9.00 en 10.00 uur starten.
40 jaar WS78 in 2018 met unieke sportshirts: Voor wie de bestelmogelijkheden na afloop van
de wandeltochten gemist heeft: op de lustrum pagina van de website (bij Algemene info) staat
een voorbeeld, de maattabel en bestelmogelijkheid tijdens de zomerstop van deze unieke shirts.
Lustrumtocht op zaterdag 7 april 2018 vanuit Maarn: een mooie en afwisselende wandeltocht.
Vanaf 14.00 uur zijn niet (meer) wandelende (oud) deelnemers in de Twee Marken welkom.
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De laatste 6 wandeltochten
10 december 2016 Lelystad
Tocht naar de nieuwe wildernis
Langzaam stroomt de grote ruimte van een
school in Lelystad met 229 deelnemers vol. Al
snel lopen we door groene parken tussen
woonwijken. Hard geroep achter ons. Gaat
daar iets mis? Nee, het komt van een sportieve
roeiboot met een luidruchtige stuurman. Wij
lopen verder over een fietspad langs een
kanaal. Na een brug gaan de wandelaars
langzaam van de dijk af. Bovenaan stropt het.

De hoofden dalen langzaam. Onderaan zien
we een enorme versnelling van dat zakkende
tempo. Wat gebeurt daar? Eerst over een half
verrotte trap van de steile dijk af. Daaronder ligt
een nog steilere sloot zonder trap, meer een
glijbaan. Loopt zo de route? Nee, aan het riet
hangen witte linten. Zo kun je over een smal
paadje om die sloot heenlopen.
In een weiland vlakbij de soeppost staan ruim
tien ooievaars. Zij kunnen blijkbaar tegen de
Nederlandse winters. De wandeltemperatuur is
prima. Jammer dat mist het zicht belemmert. Bij
het buitencentrum Oostvaardersplassen is de
grote rust. In de kleine ruimte is het vol. Op de
bovenverdieping is nog een plekje om te zitten.
Daarna gaan we het toegankelijke deel van de
nieuwe wildernis in. Gisteren bij het pijlen
ophangen vluchten een roedel herten voor ons
weg. Vandaag houden ze zich verscholen en
bespieden
waarschijnlijk
die
vreemde
voorbijtrekkende wandelaars. Een kudde
paarden laat zich wel zien. Hoge hopen van
hun hadden we al op het pad zien liggen. Grote
karpers zijn bij het voeren vanaf een brug te
zien.
In de bossen van het Hollandse Hout zijn de
brede paden nat. Een smal pad aan de kant
lijkt wat droger. Daar is het wel ongelijk en glad.
De mist wordt dikker. Na de koffie met fruitpost
komen we op een strand. Op het tweede strand
hangen gele duindoorns aan de puntige

struiken. Het pad slingert daar doorheen.
Terug op de startlocatie missen we het bier. Dat
mag niet op het schoolterrein gebruikt worden.
Parcoursbouwer Mari Smits heeft een mooie en
afwisselende route door het nieuwe land met
hier en daar een wildernis weten te vinden!
7 januari 2017
Voorhout
Tussen strandwal en strandtocht
Na een koude vrijdag valt 's nachts sneeuw en
daarna ijzel. Code oranje is voor het hele land
afgegeven. 's Morgens vroeg zijn enkele wegen
vanwege geschaarde vrachtwagens afgesloten.
Op sommige snelwegen mag maar 50 km/uur
gereden worden. De stoep voor de startlocatie
is spekglad. Toch staan 102 deelnemers bij de
start van een echte winterse wandeltocht. Door
een wit polderlandschap volgen we het
parcours van Piet Berg naar de kust. De flinke
tegenwind maakt het nog kouder. Langzaam
verdwijnt de gladheid. Voor de derde tocht op rij
lopen we met ons hoofd in de wolken … nou ja,
in de mist.
Al snel na de rustpost met erwtensoep staan
we voor een trap met 65 treden duin op. Klim,
puf, klim, puf puf .. wordt beloond met een
slingerend pad door de duinen naar het strand.
De wind heeft over het zand langs de zee vrij
spel. Gelukkig lopen we nu met de wind in de
rug. Tussen de boulevard van Noordwijk en de
horecarust ligt in het parcours nog een duintrap
met 55 treden. Zelfs vandaag lopen mensen
mee, die WS78 niet kennen. 'Ik kom hier
regelmatig met de hond langs, maar deze
heuvel ben ik nog nooit opgelopen'. Een
andere deelnemer zegt: 'Ik woon hier in de
buurt, maar waar ik nu ben?'

Na de horecarust is de meeste sneeuw
gesmolten. Opnieuw gaan we de duinen in.
Een hoog duin met mul zand ligt voor ons.
Daardoor is het langzaam omhoog zwoegen.
Dat komt goed uit, zo'n oliebollen-vetverbrander, zo kort na oud en nieuw! Deze keer
is de beloning een prachtig uitzicht over het
strand, waar we even later overheen lopen.
Over een glooiend pad door een bos verlaten
we het kustgebied. Ook na de koffiepost lopen
we over onverharde paden door een mooi
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bosgebied. De fruitpost staat buiten een
schuur. Een houtkachel zorgt voor de warmte.
Even je handschoenen op die hete deksel
leggen is niet verstandig! Een half uurtje later
komen we voldaan van de mooie route terug op
de startlocatie.

toplaag te ontdooien. Voor het eerst vandaag
maken we afdrukken in de ondergrond. Ook
luchtballonnen profiteren van het rustige
winterweer. De kleurige ballonnen steken mooi
af tegen de strak blauwe lucht. Snel daarna zijn
we weer terug op de startlocatie.

21 januari 2017
Barneveld
Eerste toren en molentocht
Bij de start zegt de vice voorzitter Johan
Hertgers: 'Het is niet de bedoeling bij een
wandeltocht van WS78, maar vandaag is het
gehele parcours verhard!' De 346 deelnemers
beginnen aan het bevroren parcours van
Willem Ruiter.
Na het oude kleine centrum van Barneveld en
enkele nieuwbouwwijken lopen we langs
weilanden en boerderijen door een betoverend
wit landschap. De zon schijnt volop. De wegen
zijn sneeuwvrij. Bij een stal steekt een koe haar
kop naar buiten. Dat is koud, denkt ze en gaat
snel terug de warme stal in. Op een half
besneeuwde grasheuvel staat molen De Hoop
in Lunteren. Daar krijgen we een bekertje
tomatensoep.

11 februari 2017
Bilthoven
Noorderparktocht
De afgelopen nacht is alles met een dun
sneeuwlaagje bedekt. Voor de start begint het
in Bilthoven flink te sneeuwen. Alweer krijgen
we een echte winterwandeltocht! Door een
smalle
doorgang
vertrekken
de
277
deelnemers voor de 40 km en 193 voor 20 km.
De route uitdelers kunnen dit langzame
vertrektempo goed aan!
Sneeuwvlokken dwarrelen uit de grijze lucht en
maken het landschap steeds witter. De vers
gevallen sneeuw op de smalle paadjes is
stroef. De wortels, die iets boven de grond
uitsteken, zijn glad. Alleen de zijwanden van de
bunkers blijven donker grijs. Een van de vele
winterse plaatjes die we tijdens de tocht van
parcoursbouwers Willy Griffioen-Lam en Johan
Lam zien!
De soeppost is in een molen. De wieken
draaien. Op de voegen van de schuine
molenmuren blijven kleine hoopjes sneeuw
liggen. Verderop zijn de houten planken van
overstapjes
naar
graspaden
spekglad
geworden. De snellere deelnemers hebben de
sneeuw veranderd in een een ijslaagje. Door
de stroeve sneeuw lopen we verder. Een bocht
…. zoef …. krak en daar ligt Hermien. Zelfs
haar wandelstok had ineens geen grip meer.
Een tractor had de sneeuw samengeperst. Dan
blijft de weg wit, maar is keihard en spekglad
geworden. Andere wandelaars helpen Hermien
en
waarschuwen
de
langskomende
deelnemers. Zand langs de rand van de weg
wordt over de weg gestrooid.

De helling bij uitzichttoren de Koepel is steil, wit
en glad. Mountainbikers proberen net als de
wandelaars zonder weg te glijden beneden te
komen. De Doesburger molen staat met
draaiende wieken prachtig in de zon. Een
plaatje …. een van de vele plaatjes vandaag.
Bij de grote rust in het restaurant van een
camping moet het zelf meegebrachte eten in de
rugzak blijven.
Door een heel smal draaihek komen we op het
Wekeromse Zand. Een kleine kudde koeien
staat naast en op het pad. De hobbelige
bevroren ondergrond met diepe sporen van
paarden is een aanslag voor de enkels. Zand,
sneeuw, zon, heuvels, wat een prachtig uitzicht!
Ook bij het verlaten van het zand is het
schuifelen door het kleine draaihekje.
Op de terugweg naar Barneveld begint de

's Middags stopt het met sneeuwen. Al snel na
de horeca rust in het dorpshuis van Westbroek
lopen we door weilanden. Een deur van een
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koeienstal staat open. De route gaat door de
stal. Koeien kijken nieuwsgierig naar de
wandelaars. Aan het eind liggen vers gebakken
pannenkoeken van biest op ons te wachten.
Wat een leuke verrassing in de stal van
parcoursbouwer Johan.
Aan het eind van de middag begint het al
aardig te dooien. Een breed donkerbruin
bladspoor slingert door het witte bos. Pijlen en
routebeschrijving zijn niet meer nodig. Later
verdwijnen de schoenen in de modder. Snel
daarna zijn we terug op de startlocatie.
25 februari 2017
Ede
Tweede bekendal en waardentocht
Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft
parcoursbouwer Willem Ruis een tocht vanuit
het Marnix College in Ede uitgezet. In de
ochtendschemer vertrekken 135 deelnemers
voor het parcours van 60 km. Later volgt een
groep van 249 wandelaars voor de 40 km,
waarna 191 sportievelingen aan de 20 km
beginnen.
Zo vroeg in de ochtend zijn takjes nog wit van
de vorst. Die winterkleur verdwijnt snel. Na het
oude fabrieksterrein zijn we snel in het bos.
Paden zijn modderig van de vele regen. Door
de beken stroomt helder water. De storm van
afgelopen
donderdag
heeft
sporen
achtergelaten. Vele takken en een enkele
boomstam liggen op de paden. Gelukkig kun je
daar makkelijk overheen stappen of omheen
lopen.
In de lus voor de 60 km zitten pittige klimmen
bij het Duno plateau. Met mooie uitzichten over
de uiterwaarden gaat het pad flink op en neer.
Ook na de rust in de gewelvenkelder van
kasteelcafé de Zalmen is het weer stevig
klimmen.

Terug op de centrale rustpost is het goed kijken
in welke richting je moet gaan. De lus naar
Renkum hebben we gehad. Voor de terugweg
naar de startlocatie is het te vroeg. Daar begint
de lus naar Wageningen, die ook door de
deelnemers aan de 40 km gelopen wordt. Een
paar dagen geleden werd nog veel regen voor
vandaag voorspeld. Nu vallen alleen een paar
spetters naar beneden. Verder blijft het droog!

Muziek, karren en verklede mensen staan in
Wageningen op de weg. Het carnaval begint
vandaag. Door die drukte zijn de bordjes en
linten van het wandelparcours lastig te zien. Na
de stad klimmen we over een hek en komen in
de modderige uiterwaarden. Voor een brug is
geen grasspriet meer te zien. Een dikke laag
leem kleeft aan de schoenen. De voeten glijden
alle kanten op! Met nog meer graspaden, wat
klimmen en mooie bospaden komt een eind
aan een ouderwetse WS waardige tocht!
24-25 maart 2017
Klarenbeek
Eerste LDW / Vijfde Kennedymars /
Vier dorpentocht
Voor de vijfde keer is WS78 met een
tweedaags wandelspektakel in Klarenbeek.
Aan de vele wandelafstanden is nu een route
van 110 km toegevoegd. Dat maakt het
organiseren
voor
parcoursbouwer
en
marsleider Johan Hertgers samen met een
grote groep vrijwilligers nog omvangrijker. Op
donderdag worden al de pijlen en linten voor de
eerste 30 kilometer van de Long Distance Walk
opgehangen. Op vrijdag hoeft dan nog 'maar'
80 km van de route met pijlen en linten
aangegeven te worden!

Vrijdagmiddag stappen 88 deelnemers aan de
LDW in twee bussen. Met de zon in de rug
lopen we over mooie onverharde paden en
door het mulle zand naar de eerste rust. Het
tweede deel, in de schemer, gaat over een
verharde ondergrond. Terwijl de LDW groep op
de startlocatie een keuze maakt uit de drie
pasta maaltijden, arriveren de 237 deelnemers
voor de andere nachtafstanden. De meesten
lopen zonder te kijken naar de trap. 'Deze kant
op' roepen de vorige en de nieuwe voorzitter.
Dit
jaar
is
de aanmelding
op de
benedenverdieping. Ook de kleedkamers voor
het achterlaten van de tassen is nieuw.
Ondertussen smullen de LDW deelnemers van
een heerlijk toetje.
's Avonds om tien uur loopt een lang lint van
lampjes en reflecterende hesjes het donker in.
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In iedere nachtlus van 20 km kunnen we twee
keer uitrusten op de ondertussen bekende en
mooie verzorgingsposten. De temperatuur daalt
langzaam tot onder het vriespunt. Gelukkig
waait het nauwelijks.
Op zaterdagochtend beginnen 197 wandelaars
aan de daglus van 40 km. Deze route komt niet
meer tussentijds terug op de startlocatie, zoals
bij de eerdere edities. De zon komt op en de
kou verdwijnt snel. De 221 deelnemers aan de
20 km nemen samen met de 60 km lopers bij
de IJssel een verkorte route. Daarin zijn enkele

linten verhangen, waardoor een deel fout loopt.
Vier ooievaars lopen door een weiland. Even
later zien we enkele vliegende ooievaars.
Verderop loopt een groep van ongeveer 20
ooievaars in een weiland. Wat een prachtig
gezicht! Daarna zien we nog een ooievaar op
een hoog nest. Met twee horeca rusten en vijf
WS78 rustposten in de route van 40 km lijkt het
meer pauzeren met tussendoor een stukje
lopen dan andersom! Met nog steeds volop zon
komen we terug op de startlocatie!

WS 78 – méér dan 39 jaar wandelen in de winter
Hoevelaken, mei 2017
Aan erevoorzitter, ereleden en leden.
Beste wandelvrienden en –vriendinnen,
Namens het bestuur heb ik het genoegen jullie uit te nodigen om onze jaarlijkse Algemene
Vergadering bij te wonen.
De vergadering wordt gehouden op:
WOENSDAG 6 SEPTEMBER 2017 in “De Twee Marken”, Trompplein 5, Maarn.
Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 7 september 2016
4. Ingekomen stukken
5. Terugblik op het seizoen 2016/2017
6. Jaarverslag van de secretaris
7. Jaarverslag van de penningmeester
8. Begroting over het seizoen 2017/2018 en vaststelling contributie 2018/2019
9. Verslag van de kascontrolecommissie en décharge penningmeester en bestuur
10. Benoeming één lid en één reservelid in de kascontrolecommissie
11. Informatie over het seizoen 2017/2018
12. Huldiging jubilarissen
13. Bestuursverkiezing, reglementair aftredend zijn:
a. Johan Hertgers,
lid (2e voorzitter).
(herkiesbaar)
b. Martie Dolman,
lid.
(herkiesbaar)
c. Jeichina Sloots
Secretaris
(herkiesbaar)
14. Rondvraag
15. Sluiting
De agendapunten 6,7,8 en 13 worden hieronder uitgelicht.
Wij hopen vele leden te mogen begroeten op onze Algemene Leden Vergadering in Maarn.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur WS78
Jeichina Sloots, secretaris.
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TOELICHTING





Agendapunten 6, 7 en 8: De papieren jaarverslagen van secretaris en penningmeester alsmede de
begroting, kunnen in de maand augustus worden toegezonden na ontvangst van € 3,00 portokosten op
ING rekening NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78 te Nieuwegein onder vermelding van
“Jaarverslagen”. Op verzoek kunnen deze jaarverslagen -gratis- digitaal worden toegestuurd (svp in het
verzoek uw e-mail adres vermelden).
Agendapunt 13 : Ten aanzien van de bestuursverkiezing is artikel 10, eerste lid, sub c en d van de
statuten van toepassing.

CONTRIBUTIEBETALING (zie de voorpagina van deze Special-info)
REDUCTIES
Op het inschrijfgeld (€ 5,50 zonder herinnering per wandeltocht) wordt aan WS78-leden een reductie
verstrekt van € 2,50 inclusief de reductie als bondslid. Op vertoon van de bondsledenpas genieten
bondsleden (KWBN) op onze tochten een reductie van € 1,00.
Leden van WS78 genieten op wandeltochten bij verenigingen aangesloten bij de KWBN op vertoon van de
bondsledenpas een reductie van minimaal € 1,00.

Mededelingen en oproepen
vanuit het bestuur

➢

Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan WS78
blijven bestaan!
➢ Bestuurslid WS78 (m/v). Wie wil vanaf
september 2018 het bestuur van WS78
komen versterken? De functie van eerste
penningmeester komt dan beschikbaar.

Ook bij belangstelling voor een andere plek
in het bestuur, kunt u zich melden. In
onderling overleg kunnen de bestuurstaken
(her)verdeeld gaan worden.
➢ Parkoersbouwer (m/v). Vanaf 2018 zijn
nog open plekken in de tochtenplanning.
Wie kent de mooie paden in zijn/haar
omgeving en wil en parcours van 20 en 40
km uitzetten, zoeken naar een startlocatie
met de rustlocaties en de routebeschrijving
maken? U kunt deze taak alleen uitvoeren
of gezellig samen met iemand anders. Een
leidraad voor het bouwen van een parcours
met ondersteuning vanuit het bestuur en de
parcourscommissie zijn beschikbaar.
➢ Parkoerscontroleur (m/v). Een gewenste
aanvulling in de crew is die van
parkoerscontroleur. Dit zijn medewerkers
die zich ‘s zaterdags met hun mountainbike
onder de wandelaars begeven en bij
calamiteiten handelend optreden.

Pijl - linten ophaler (m/v). Wandelend
achter de laatste deelnemers worden de
pijlen en linten meegenomen. Soms doet
een groepje de gehele route en soms is het
ophalen verdeeld over twee groepen.

Een berichtje – bedankje
Op 11 februari ben ik bij de tocht vanuit
Bilthoven gevallen. Hierbij is mijn pols
gebroken en gesplinterd. Door de hulp van WS
en wandelaars ben ik geweldig geholpen om
weer bij de start te komen. Door manlief ben ik
naar het ziekenhuis gebracht.
Ik wil bij deze mijn dank over brengen voor alle
hulp, berichtjes, kaartjes, bezoek en bloemen
die ik heb gekregen.
Hermien van den Heuvel
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Om het huidige niveau van onze
wandeltochten te handhaven zijn extra
handen en voeten in de WS78
organisatie noodzakelijk!
Wie wil incidenteel of structureel, in de crew
of in het bestuur, tijdens de tocht of bij de
voorbereidingen meehelpen?
Heeft u interesse voor een van deze
werkzaamheden of kunt u WS78 op een
andere manier helpen: schrijf een mail via
de contact pagina op de WS78 site of
benader tijdens een wandeltocht een van
de bestuursleden.
In overleg kunnen we de mogelijkheden
voor incidentele of structurele bezigheden
bespreken.

